SEAT Ateca.

Maak van iedere
dag een geweldige dag.

Wakker worden. Vertrekken. Pauzeren. Telkens
opnieuw. Wanneer je ieder ogenblik aangrijpt als een
kans om het leven ten volle te beleven, wordt zelfs de
meest saaie routine iets buitengewoons. De SEAT
Ateca is een bekroonde SUV voor wie van iedere
seconde weet te genieten. Hoe begin jij jouw dag?
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Tot je
dienst.

70 Milieu-informatie

Gemaakt in
Barcelona.
1953. De eerste SEAT rolt van onze productielijn in Barcelona
en een heel land komt in beweging. Meer dan 60 jaar later
brengen wij overal ter wereld mensen in beweging.
Maar Barcelona blijft ons inspireren. Haar creatieve geest zit
ons in het bloed. Iedere auto die wij produceren is ervan
doordrenkt. (50% van de energie die wij gebruiken om onze
wagens te maken, halen wij namelijk rechtstreeks uit de
mediterraanse zon.) Dit is een stad die nooit stilvalt.
Net zomin als wij. Waarom? Omdat er zoveel te beleven valt.
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Easy
mobility.
De wereld zit vol
mogelijkheden. SEAT maakt
het je gemakkelijk om ze te
benutten. Stippel je eigen
route uit. Kies je eigen doelen.
Blijf in beweging in je
voortdurend veranderende
leven. Dat is wat wij doen.
Wat voor zin heeft het immers
als het je niet vrijmaakt,
voortstuwt, dingen verbetert?
Als het niet gemakkelijk is, is
het geen mobiliteit.
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Jouw Ateca.

Waarom genoegen
nemen met gewone
dingen?
De SEAT Ateca is een stads-SUV die
stijl combineert met inhoud, en dynamisch
design met ultramoderne technologie.
Gedurfde lijnen, extra ruimte en alles wat je
nodig hebt om veilig, tevreden en geëntertaind te rijden. Wij heffen het glas op maandagochtend.
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Exterieurdesign

Vandaag.
Helemaal
van jou.
Groter. Gedurfder. Beter. Bekijk hem maar eens goed.
Dynamische buitenkant, hoge daklijn, scherpe
contouren en strakke rondingen. Full-ledverlichting,
verchroomde dakrails en een Ateca Light Silhouette
om je verwelkomen. Omdat iedere dag het verdient
om zo bijzonder te zijn.
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Exterieurdesign

Mooi van alle
kanten.
Hoe je hem ook bekijkt, de SEAT Ateca is
ontworpen om de dagelijkse ritten van en
naar je werk aangenaam te maken.
Opvallend radiatorrooster vooraan, dubbele
uitlaatpijp achteraan, verchroomde
ruitomlijstingen opzij en 19-duimse
lichtmetalen velgen onderaan. Omdat wie er
goed uitziet zich ook goed voelt.
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Interieurontwerp

Heb je het nodig?
Neem het dan
mee.
Een ruim interieur en 510 liter kofferruimte
die kan worden uitgebreid tot 1604 liter
door de achterzetels neer te klappen.
Genoeg ruimte voor jou om ten volle van
iedere dag te genieten.
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Technologie

Vrijheid.
Dat is wat het
leven de moeite
waard maakt.
Technologie is er niet om indruk te maken. Ze is er om je te
bevrijden. Zoals de Top View Camera, die een 360°-beeld van
je omgeving toont, of Park Assist, waarmee je moeiteloos in
een parkeerplaats manoeuvreert. Of het volledig digitale
instrumentenpaneel en Wireless Charger, waarmee je altijd
de controle behoudt en nooit het contact verliest.
Concentreer je nu op waar je vandaag naartoe wilt gaan.
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Veiligheid

Relax.
Weet je nog
hoe plezierig
het was om te
rijden?
Het leven zit vol verrassingen. Daarom is de SEAT
Ateca uitgerust met Blind Spot Detection en Rear
Cross Traffic Alert, om je tijdig te waarschuwen
wanneer iets niet volgens plan verloopt. Op een
autosnelweg? Laat Adaptive Cruise Control het van
je overnemen. Vast in het verkeer? Met Traffic Jam
Assist raak je niet gestresseerd.
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Jouw manier.

Wat maakt
jouw dag geweldig?
Keuze. Wat zouden wij zonder doen?
Of je nu van de bergen houdt of meer een
stadsmens bent, er is altijd wel een SEAT
Ateca met de stijl en uitrusting die perfect bij
je past.
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FR.

Tijd om duidelijk
te maken wie
de baas is
op de weg.
Welkom in de nieuwe SEAT Ateca FR.
Dynamische prestaties met
4-wielaandrijving, en een heleboel
vooruitziende technologie. Dit is de stadsSUV, speciaal gebouwd om jou in staat te
stellen iedere uitdaging aan te gaan.

Maak je los van de sleur.
Hoe voel je je vandaag?
Druk gewoon op de Driving
Experience-toets en schakel
om tussen verschillende
rijmodi. Sportief, ontspannen
of eco?
Aan jou de keuze.

Perfect zicht.
Ledachterlichten
verlenen de
achterpartij van je
Ateca FR en
kenmerkende stijl.
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Standaarduitrusting
Veiligheid
• Elektronisch stabiliteitsprogramma
(Electronic Stabilization Program
(ESP))
• Sperdifferentieel (XDS)
Dynamische tractieregeling
• Cruise Control-systeem (CCS)
• Bestuurders- en passagiersairbags,
met deactivering van
passagiersairbag
• Zijairbag in de voorzetels
• Ledmistlichten vooraan met
bochtenfunctie
• Parkeerafstandscontrole achteraan
• Hill Hold Control
• Vermoeidheidsherkenning
• Front Assist
• City Emergency Braking
• Voetgangersdetectie
• gordijnairbags
• Driepuntsveiligheidsgordels
vooraan en achteraan
• Gordelswaarschuwing vooren achteraan
• knie-airbag
• snelheidsbegrenzer
Exterieur
• 18-duimse 36/3 lichtmetalen
Performance-velgen
• Zwarte dakrails + wielkastsierlijsten
in koetswerkkleur
• Zichtbare dubbele uitlaatpijp
• Donker getinte ruiten
• Achterspoiler in koetswerkkleur
• Radiatorrooster in hoogglans zwart
+ gelakte bumpers
• Zwarte ruitomlijstingen
Elektronica
• Elektrisch inklapbare & verwarmde
buitenspiegels in koetswerkkleur met
verwelkomingslicht
• Combi-instrument met TFTkleurenscherm
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• Navi System: 8" Colour touchscreen
+ Sound features: MP3/ WMA +
Connectiviteit: 4 x USB/ SD
card/ Bluetooth (phone+audio
streaming)/ Aux-In + Voice Control
+ Kaart Europe SD-card
+ 8 luidsprekers
• Ledinterieurverlichting
+ veelkleurige sfeerverlichting
• SEAT-full-ledkoplampen
+ ledachterlichten +
elektrische, verwarmde en
inklapbare buitenspiegels met
verwelkomingslicht + automatische
koplampenregeling
• SEAT Drive Profile met Driving
Experience-toets: Dynamische
stuurinrichting + rijprofielselectie
en conventionele schokdemper +
ECO-functie
• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
• Regen- en lichtsensor
• Achteruitkijkspiegel met
automatisch dag/nacht regeling
• Autmatische Coming and Leaving
Home functie
• Kessy : Entry + Go
Interieur
• Documenthouder onder
bestuurderszetel
• Armsteun voorin, met langs- en
hoogteverstelling, geïntegreerde
box en bekerhouders
• Met leder bekleed multifunctiestuur
voor airbagsysteem
• Verlichte drempels in voorportieren
met FR-opschrift
• Chroompakket
• Alcantara® zwarte zetels
• Rood FR-stiksel op zetelbekleding,
versnellingspookknop en stuur
• Aluminium FR-pedalen
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01 Mooie wielen.

02 Venster op de hemel.

03 Steratleet.

04 Zie het licht.

05 Dubbel zo mooi.

06 Het echte werk.

Exclusieve 19-duimse FRvelgen en een dynamische
4-wielaandrijving
geven de Ateca FR een
waarachtig sportieve
persoonlijkheid mee.

Het Top View Camera-scherm
biedt een 360°-beeld van je
omgeving, om je te helpen
krassen te voorkomen.

Het sportieve stuur
is getooid met een exclusief
FR-logo.

Een verlichte drempel met
FR-logo maakt van in- en
uitstappen telkens weer een
bijzondere ervaring.

Het race-DNA van de FR komt tot
uiting in de vorm van de
dynamische verchroomde dubbele
uitlaatpijpen.

Comfort moet vanzelfsprekend zijn.
Met zetels in echt leder krijgt
het dagelijks leven iets feestelijks.

Xcellence.

Sommige
bochten wil je
niet afsnijden.
Wil je meer? Je hebt het. De SEAT Ateca
Xcellence heeft zelfs nog meer elegantie en
ultramoderne technologie te bieden.

Verlicht de weg.
Ledachterlichten
zorgen ervoor dat de
Ateca Xcellence niet
onopgemerkt blijft.

Kijk naar boven.
Het panoramisch
zonnedak verschaft je
een perfect
360º-beeld van de
buitenwereld.
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Standaarduitrusting
Veiligheid
• Elektronisch stabiliteitsprogramma
(Electronic Stabilization Program
(ESP))
• Sperdifferentieel (XDS)
Dynamische tractieregeling
• Cruise Control-systeem (CCS)
• Bestuurders- en passagiersairbags,
met deactivering van
passagiersairbag
• Zijairbag in de voorzetels
• Ledmistlichten vooraan met
bochtenfunctie
• Achteruitrijcamera
• Convenience pack: Regen- &
lichtsensor + elektrochrome
binnenspiegel + automatische
Coming & Leaving Home-functie
• Hill Hold Control
• Vermoeidheidsherkenning
• Front Assist
• City Emergency Braking
• Voetgangersdetectie
• gordijnairbags
• Driepuntsveiligheidsgordels
vooraan en achteraan
• Gordelswaarschuwing voor- en
achteraan
• knie-airbag
• snelheidsbegrenzer
Exterieur
• Performance 18-duimse 36/1
lichtmetalen velgen
• Zwarte dakrails + wielkastsierlijsten
in koetswerkkleur
• Zichtbare dubbele uitlaatpijp
• Donker getinte ruiten
• Radiatorrooster in hoogglans zwart
+ gelakte bumpers
Exterior Chromed Pack: Verchroomde
dakrails + zwarte wielkastsierlijsten +
verchroomde ruitomlijstingen
• Radiatorrooster in hoogglans zwart
+ gelakte bumpers
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Elektronica
• Elektrisch inklapbare & verwarmde
buitenspiegels in koetswerkkleur met
verwelkomingslicht
• SEAT-full-ledkoplampen
+ ledachterlichten +
elektrische, verwarmde en
inklapbare buitenspiegels met
verwelkomingslicht + automatische
aanpassing koplampen
• Combi-instrument met TFTkleurenscherm
• Navi System: 8" Colour touchscreen
+ Sound features: MP3/
WMA + Connectiviteit: 4 x USB/ SD
card/ Bluetooth (phone+audio
streaming)/ Aux-In + Voice Control
+ Kaart Europe SD-card
+ 8 luidsprekers
• Ledinterieurverlichting
+ veelkleurige sfeerverlichting
• Ledachterlichten
• SEAT Drive Profile met Driving
Experience-toets: Dynamische
stuurinrichting + rijprofielselectie
en conventionele schokdemper +
ECO-functie
Interieur
• Alcantara® bruine zetels
• Documenthouder onder
bestuurderszetel
• Armsteun voorin, met langs- en
hoogteverstelling, geïntegreerde
box en bekerhouders
• Ontgrendelingsmechanisme
achterzetels en armsteun vanuit
koffer
• Met leder bekleed multifunctiestuur
voor airbagsysteem
• Verlichte drempels in voorportieren
met Xcellence-opschrift
• Chroompakket
• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
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01 Staat zijn mannetje.

02 Een stuur met stijl.

03 Altijd aan.

04 Kijk, zonder handen.

05 Veilig en stijlvol.

06 Meer beats.

De grote 19-duimse machinaal
bewerkte lichtmetalen velgen
verlenen de Ateca Xcellence
een krachtig profiel.

Soepele bediening. Lederen stuur
met Xcellence-logo.

Leg je smartphone gewoon op
de Wireless Charger en val
nooit meer zonder batterijlading
onderweg.

Met het virtuele pedaal en de
elektrisch bediende koffer met
Keyless System open je je koffer
zonder een vinger uit te steken.

Full-ledkoplampen voegen
veiligheid en stijl toe aan iedere rit,
met het nieuwste inzake
verlichtingstechnologie.

Het BeatsAudio™-systeem in de
Ateca Xcellence is een
340W-systeem met 10 luidsprekers
en een subwoofer in de koffer. Luid
en intens, muziek op zijn best.

Style.

Style.
Het is maar hoe
je het gebruikt.
Brains & beauty. De Ateca Style heeft alles
wat je nodig hebt om je dagelijkse routine
een vleugje stijl mee te geven.

Langer, lichter, stralender.
Concentreer je op wat vóór je
ligt. Dubbele halogeenlampen
gaan langer mee en
verschaffen een kristalhelder
zicht op de weg die zich voor je
uitstrekt.

Reis eerste klasse.
Het ruimte interieur is
ontworpen om iedere rit
bijzonder te maken, met een
maximaal comfort en een
hoogwaardige afwerking.
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Standaarduitrusting
Veiligheid
• Elektronisch stabiliteitsprogramma
(Electronic Stabilization Program
(ESP))
• Sperdifferentieel (XDS)
Dynamische tractieregeling
• Cruise Control-systeem (CCS)
• Bestuurders- en passagiersairbags,
met deactivering van
passagiersairbag
• Zijairbag in de voorzetels
• Parkeerafstandscontrole achteraan
• Halogeenmistlampen vooraan met
bochtenfunctie
• Hill Hold Control
• Vermoeidheidsherkenning
• Front Assist
• City Emergency Braking
• Voetgangersdetectie
• Gordijnairbags
• Driepuntsveiligheidsgordels
vooraan en achteraan
• Gordelswaarschuwing vooren achteraan
• knie-airbag
• snelheidsbegrenzer
Exterieur
17-duimse 36/1 lichtmetalen velgen
Dynamic
• Uitlaatpijp
• Elektrisch inklapbare & verwarmde
buitenspiegels in koetswerkkleur
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Elektronica
• Elektrische parkeerrem met
Autohold-functie
• Dubbele halogeenkoplampen en
afzonderlijke leddagrijlichten
• Mediasysteem: 6,5-duims
kleurenaanraakscherm +
geluidsfuncties: MP3/WMA +
connectiviteit: USB/ SD-kaart/
Bluetooth® (telefoon + audio
streaming)/AUX-in + 8 luidsprekers
• Combi-instrument met TFTkleurenscherm
• Ledachterlichten
• Climatronic
• Cruise Control
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• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
• Regen- en lichtsensor
• Achteruitkijkspiegel met
automatisch dag/nacht regeling
• Autmatische Coming and Leaving
Home functie
Interieur
• Documenthouder onder
bestuurderszetel
• Zonneklep voor bestuurder en
passagier, afgedekte en verlichte
spiegel, bestuurder met kaarthouder
• Zetelbekleding in geweven stof
• Ontgrendelingsmechanisme
achterzetels en armsteun vanuit
koffer
• Met leder bekleed multifunctiestuur
voor airbagsysteem
• Schakelpeddels in stuur voor DSG
• Differentiatie interieur (kleur &
versie + 3D-instrumentencluster +
Chromed Pack)

01 Maakt indruk.

02 Blijf cruisen.

De karakteristieke
radiatorroosteromlijsting in
chroom verleent de voorkant
van de SEAT Ateca een
opvallende look.

Met de Adaptive Cruise Control
kan je je voet van het
gaspedaal nemen en genieten
van het uitzicht.

03 Warm of koel?
Jij beslist.
Climatronic stelt de bestuurder
en iedere passagier in de
wagen in staat zijn of haar
voorkeurtemperatuur in te
stellen.

04 Plezier onderweg.

05 Laat hem schitteren.

06 Indrukken en wegwezen.

Opklaptafeltjes achterin dienen
om tablets of boeken op te
leggen, of om het even welke
andere dingen waar de
passagiers achterin zich mee
bezighouden.

Ledachterlichten verlenen de Ateca
Style een scherp profiel en maken
hem beter zichtbaar voor
achterliggers.

De elektrische handrem kan je met
een druk op de knop aan- en
afzetten. Zo eenvoudig is het.

Reference.

Wat heb je nog
meer nodig?
De Ateca Reference is uitgerust met alles wat
je nodig hebt om iedere dag te vullen met
momenten om te koesteren.

Geniet van het rijden.
Dankzij een 6,5-duims
kleurenaanraakscherm met
Full Link-technologie ben je
altijd verbonden en behoud je
steeds de controle. Kies nu je
soundtrack.
Grootse ideeën.
Denk eens aan wat je
allemaal kan doen met 510l
kofferruimte. De SEAT Ateca
Reference verschaft je al de
ruimte die je nodig hebt om
zelfs je meest wilde plannen
ten uitvoer te brengen.
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Velgen.

Accessoires wielen.
 EAT Sport Line: alle wielaccessoires gemonteerd bij SEAT Sport.
S
Bestel ze via de Car Configurator en ontvang ze gemonteerd op je
nieuwe wagen.

16"

Urban 36/01

17"

Design 36/01

R

18"

Dynamic 36/01

R

18"

Performance 36/01

St

Dynamic Machined 36/02

Puigmal Black

St

19"

XE

Performance
Machined 36/02

Performance 36/03
St XE

FR

Exclusive Machined
36/01 XE

St XE FR

Puigmal Silver

St XE FR

Aneto Silver

St XE FR

19"

Exclusive Machined
36/02 FR

Aneto Black

St XE FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

Standaard
Optioneel
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Kleuren.

Bila White1

R

Nevada White2

St XE

R

St XE FR

Brilliant Silver2

R

St XE

Rodium Grey2

R

St XE FR

Black Magic2

R

Crystal Black²,⁴

St XE

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

Standaard
Optioneel

Samoa Orange2,³
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R

St XE FR

Velvet Red2

R

St XE FR

Lava Blue2

R

St XE

Energy blue1

R

St XE FR

Magnetic Brown2

R

St XE

Zachte kleur.
Metaalkleur.
3
Einde van productie in week 42, 2019.
4
Einde van productie in week 33, 2019.
1

2

Bekledingen.

Stoffen comfortzetels AS

Lederen sportzetels BB+WL1

R

St

Stoffen comfortzetels BB

Alcantara®/stoffen/bruine sportzetels EE

St

XE

Alcantara®/pvc sportzetels BB+PL3

Alcantara®/stoffen/pvc sportzetels DV+PL3

St

XE

Lederen sportzetels DV+WL1

Lederen sportzetels ME+WL1

XE

FR

Alcantara®/stoffen/pvc sportzetels ME

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

Standaard
Optioneel
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Jouw
accessoires.
Wat je nodig hebt.
Voor waar je naartoe gaat.
Waar brengt je dagelijkse routine je vandaag
naartoe? Waar het ook is, je moet er klaar voor zijn.
En niet alleen jij maar ook je SEAT Ateca. Meer
prestatievermogen? Komt voor mekaar. Moet je meer
meenemen? Geen probleem. Luider? Hoeveel
decibels? Ziezo, je bent klaar om te vertrekken.
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Prestatie.
Omdat je dagelijkse routine is wat jij ervan maakt. SEAT
Ateca Performance-accessoires maken je wagen
aerodynamischer voor betere prestaties en een sportievere
look.

01

03

02

04

Dubbele uitlaatpijp.
Toon je van je sportieve zijde en boost
de efficiëntie van de motor van je
Ateca met een dubbele uitlaat
bestaande uit twee mat gepolijste
uitlaatpijpen.

SEAT Sport Line: alle performance-accessoires gemonteerd bij SEAT
Sport. Bestel ze via de Car Configurator en ontvang ze gemonteerd
op je nieuwe wagen.
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01 Front styling kit.

02 Rear styling kit.

03 Kleuren.

04 Blinde uitlaatpijp.

Onderscheid je van de rest. Geef je
Ateca een frissere uitstraling en een
dynamisch profiel met een originele
voorbumper die hem mooi
gestroomlijnd doet ogen.

Deze achterbumperversiering heeft
een dynamisch, offroaddesign, dat
een geheel nieuwe dimensie toevoegt
aan het leven van alledag.

Wat zou het leven zijn zonder kleuren?
Nu kan je de look van je Ateca
customizen met Crossover Silver voor
de lichtmetalen velgen, stylingkits en
buitenspiegels. Of kies Bold Black
voor de lichtmetalen velgen en de
stylingkits.

Met deze stylingkit kan je de uitlaten
verbergen om de achterkant van je
Ateca een schonere,
minimalistischere look mee te
geven.

Radiatorroostersierlijst.

Exterieur.

Oog vlotter met een krachtige
sierstrip in zilver die de buitenrand van
het onderste radiatorrooster bedekt.

De details die het verschil maken. Deze stijlvolle
exterieurversieringen geven je Ateca een look waarmee je je
dagelijks leven naar een hoger niveau kan tillen.

Achterklepsierlijst.
Laat hem schitteren. Deze
achterklepsierlijst in zilver verleent je
Ateca een extra vleugje stijl.

Zijportiersierlijsten.
Neveneffecten. Deze sierstrip in zilver
bedekt het onderste gedeelte van
de portieren van je Ateca, om ze te
beschermen
en te verfraaien.
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Mistlampsierlijsten.
Beschermen met glans. Deze sierlijst
bestaat uit één stuk uiterst stevige
zilveren legering en bedekt de
buitenrand van het mistlicht.

Interieur.
Het is het innerlijk dat telt. Deze interieuraccessoires verlenen
je Ateca het comfort en de stijl om je dagelijks leven boeiender

01

03

02

04

te maken dan ooit.
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01 Verlichte zijdrempels.

02 Roestvrijstalen drempels.

03 Sleutelafdekking.

04 Zonnekleppen.

Deze drempelbeschermingslijsten
verlichten de naam van je Ateca
wanneer het portier openstaat
gedurende 40 seconden en worden
uitgeschakeld wanneer het portier
wordt gesloten.

Roestvrij stalen drempels voor de
voorportieren met zwart Ateca-logo.
Stijlvol, praktisch en veelzeggend.

Houd je Ateca dichtbij, waar je ook
naartoe gaat. Deze exclusieve
Ateca-sleutelafdekkingen bestaan in
verschillende kleuren om trots mee te
dragen.

Iedereen houdt van zonneschijn. Behalve
wanneer je erin moet rijden. Deze
zonnekleppen beschermen je tegen de
zon zodat je ontspannener kan rijden. Ze
helpen ook het interieur koel te houden in
de zomer.

Interieurpersonalisering.
Waarom niet iedere dag nog beter maken? Nu kan je je Ateca
personaliseren met een uitgebreid assortiment accessoires,
ontworpen om je te helpen je persoonlijkheid tot uiting te
brengen.

Interieurdecoratieset.
Een dashboard in Emocion Red
gecombineerd met een portiersierlijst in
Mystery Blue? Of eerder een
portiersierlijst in Crossover Silver
gecombineerd met een
versnellingspookknop in Samoa Orange?
Deze gemakkelijk te monteren
interieurdecoraties kunnen eindeloos
worden gecombineerd om je Ateca te
veranderen in een wagen die net zo uniek
is als jijzelf.
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Vooruit.
Waar wacht
je nog op?
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Transport.
Dromen zijn fijn. Plannen zijn beter. De
Ateca is verkrijgbaar met een reeks handige
transportaccessoires die je helpen om zelfs je meest
wilde ideeën te verwezenlijken. Praktisch, stijlvol en
ontworpen om jou en je Ateca in staat te stellen nog
verder te gaan.

Skidrager.
Wanneer besneeuwde hellingen je
volgende bestemming zijn, zullen
deze aluminium skidragers met
rubberen steunen voor bevestiging
op je dakrail bijzonder goed van pas
komen.
Surfplankdrager.
Gebruik deze surfplankdrager om je
surfplank veilig en met stijl mee te nemen naar het strand. Bevestig het aan
je dakrails, installeer je surfplank erop
en je kunt vertrekken.
Dakkoffer.
Houd je bagage droog en veilig
met deze handige aerodynamische
dakkoffer. Om eenvoudig en snel
op je dakrails te bevestigen.
Load-stop-rek.
Een nieuwe manier om lange ladingen
te vervoeren: dit speciale dakimperiaal
verandert je Ateca in de ultieme
transporteur. Gemakkelijk aan te passen
aan om het even wat je van A naar B
moet brengen.
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Bescherming.
Veilig. Betrouwbaar. Georganiseerd. Drie woorden die het
verschil maken wanneer je ergens naartoe gaat. Deze
handige accessoires zijn de perfecte manier om er te
geraken.

01

03

02

04

Kofferorganizer.
Deze aluminium verdeler benut de
bagageruimte van je Ateca ten volle,
en zorgt ervoor dat alles in perfecte
toestand ter bestemming raakt.
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01 Beschermende kofferbak.

02 Kofferopbergnet.

03 Kofferbak met hoge wanden.

04 Omkeerbare koffermat.

Deze bak van licht en toch duurzaam
schuim is een handige manier om
kleine, delicate items te vervoeren.

Dit koffernet is een flexibele manier
om je bagage veilig vast te zetten, en
biedt je een hoop extra ruimte voor
wanneer je die nodig hebt.

Deze stevige, waterbestendige en
gemakkelijk te reinigen kofferbak
houdt items op hun plaats, zelfs op de
meest hobbelige wegen.

Houd hem schoon. Perfect aangepast
aan de vorm van je koffer beschermt
deze rubberen mat het interieur van je
Ateca, zelfs wanneer je natte of vuile
dingen vervoert.

Bescherming.
01

03

02

04

Sneeuwkettingen.
Wanneer het weer echt winters wordt,
of wanneer je een skivakantie plant,
zorg er dan voor dat je deze
sneeuwkettingen bij hebt om jou en je
Ateca veilig door de sneeuw te
loodsen.
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01 Bumperbeschermlijst.

02 Rubberen vloermatten.

03 Spatlappen vooraan en achteraan.

04 IJskrabber.

Bevestigd aan de achterbumper
beschermt deze roestvrijstalen lijst je
Ateca tegen krassen bij het inladen
van zware voorwerpen.

Ga erop staan. Deze vierdelige set
rubberen matten voor bestuurder en
passagiers beschermt je Ateca tegen
vuil en vloeistoffen.

Offroad en op de weg. Met deze
spatlappen ben je ideaal uitgerust
voor de meest uitdagende wegen.

Onzichtbaar weggestopt en toch vlot
bereikbaar wanneer je hem nodig hebt.
Deze ijskrabber bevindt zich in de
tankklep.

Infotainment
& veiligheid.
Het SEAT Ateca-accessoireassortiment bevat kinderzitjes en
veiligheidsvoorzieningen om iedereen degelijk te beveiligen,
plus het nieuwste inzake boordinfotainment, om je passagiers
tevreden te houden tijdens de reis.

Seat Peke G3 Kidfix.
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Deze comfortabele en veilige Kidfixkinderzitjes zijn geschikt voor kinderen
van 15 kg-36 kg. Ze worden in de
wagen bevestigd met een gewone
veiligheidsgordel of met een iSOFiX
plus-veiligheidsgordel en hebben een
in de hoogte verstelbare rugleuning,
om je kleine passagiertjes blij en veilig
te vervoeren.

Crossover
lijn.
Herentrui.
Fijn gebreide trui met V-hals,
subtiel
gekleurde details en elleboogbeschermlapjes.
Materiaal: 70% katoen, 20%
polyamide, 10% zijde
Maat: S - 3XL
Kleur: blauw
Ref.: 6H1084100X GAJ

Heren-T-shirt
met borstzakje.
T-shirt, borstzakje met
streepjes, 2-lagige look.
Materiaal: 100% katoen
Maat: S - 3XL
Kleur: oranje
Ref.: 6H1084200X GBH

Muts.
Gebreide casual wollen muts.
Materiaal: 60% katoen, 35%
polyester, 5% elastaan
Maat: één maat
Kleur: blauw
Ref.: 6H1084303 GAJ
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Riem.
Geweven riem.
Materiaal: 100% polyester.
Maat: 115 cm
Kleur: blauw
Ref.: 6H1087408 GAJ

Damestopje
zonder mouwen.
Shirt zonder mouwen, lichte
A-vorm, plooi op de rug.
Materiaal: 95% viscose,
5% elastaan
Maat: S - XL
Kleur: oranje
Ref.: 6H1084212X GAH

Tot je dienst.
Vrijheid begint waar
bezorgdheid eindigt.
Het leven is te kort om het door te brengen in
een garage.
SEAT Service maakt uitsluitend gebruik van
originele SEAT-onderdelen om je Ateca op
zijn best te houden. Zodat je er steeds op uit
kunt trekken.
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Het leven is
er om geleefd
te worden.

Kleine reparatie,
kleine prijs.
CLEVER REPAIR
Wanneer u een SEAT koopt, koopt u veel meer dan alleen een auto.Bij SEAT
bieden wij de best denkbare service voor uw wagen. Wij pasten onze service
immers aan aan de specifieke behoeften van uw SEAT. Daarom creëerden wij
een specifieke service voor kleine reparaties die u normaal niet zou laten
uitvoeren omdat ze te veel kosten en te lang duren.Ziehier de reparatietypes
waar ons CLEVER REPAIR PROGRAMMA uit bestaat:
/ SPOTREPARATIE / GLASREPARATIE / DEUKREPARATIE
/ DEUKREPARATIE MET LAKWERK

SEAT zorgt voor uw veiligheid.
U focust op de essentie.
SEAT INSURANCE
SEAT biedt een verzekeringsproduct aan dat specifiek en exclusief
ontworpen is voor SEAT-auto's.
Door te kiezen voor SEAT Insurance weet u dat u de beste service
krijgt:een handig betaalsysteem, snelle reparaties met originele
SEAT-onderdelen die exclusief worden uitgevoerd in onze officiële
SEAT-werkplaatsen en 24 uur per dag klantenservice, het hele jaar door.
En natuurlijk zorgen we ook voor u. Als uw auto beschadigd of gestolen wordt,
rijden we u naar de bestemming van uw keuze.
Door een SEAT-verzekering af te sluiten geniet u van alle expertise en
kwaliteitsvolle reparaties die SEAT SERVICE aanbiedt.

Een ruime waaier aan diensten
beschikbaar 24 uur per dag,
365 dagen per jaar.
SEAT SERVICEMOBILITEIT
SEAT SERVICEMOBILITEIT is de pechverhelpingsdienst van SEAT. Deze dienst
wordt automatisch verkregen bij de aankoop van een nieuwe SEAT
en dit voor levenslang, op voorwaarde dat u alle voorgeschreven
onderhoudsdiensten laat uitvoeren bij ons erkende SEAT SERVICE-netwerk.
Tal van diensten zijn inbegrepen, van telefonische bijstand over herstel ter
plaatse tot wegslepen, brandstof bijvullen en nog veel meer. SEAT SERVICE
Mobility is in de hele Europese Unie en in de meeste omringende landen
beschikbaar. Een volledige lijst met de diensten en landen vindt u op www.seat.
be/SERVICE.

Geniet van jarenlange
gemoedsrust.
SEAT SERVICE- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN : WECARE
De SEAT service- en Onderhoudscontracten WeCare omvatten alle onderhoud en
herstellingen vanaf drie tot 12 levensjaren.
Onderhoudsbeurten zijn de beste manier om de prestaties, de veiligheid en de
efficiëntie van uw SEAT te optimaliseren.
Onze technici werden speciaal opgeleid om uw wagen te onderhouden en zij weten
precies welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om uw comfort en veiligheid te
garanderen.
Bij onze opgeleide SEAT-technici is uw auto in goede handen en kunt u rekenen op
flexibiliteit, kwaliteit, transparantie, besparingen, plus:
- De garantie van persoonlijke aandacht en het hoogste serviceniveau.
- De expertise van onze teams en de nieuwste technologieën ontwikkeld voor uw wagen.
- Maximale aandacht voor ieder detail.
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Milieu-informatie
Airconditioning

Ecorijden
SEAT Drive Profile omvat een ECO-optie die
je Ateca in een milieuvriendelijke zuinige
modus zet.

Alle aircotoestellen in je Ateca maken
gebruik van de nieuwste
koelvloeistoffen, die veel minder
bijdragen aan de klimaatopwarming.

Duurzame grondstoffen
Om het gebruik van schadelijke stoffen te
beperken, hebben wij al het lood uit de
schokdempers, de elektrische isolatie, de
elektronische en glazen onderdelen en de
condensators van de SEAT Ateca verwijderd.

Chassis
Door het chassis te bouwen met gebruikmaking van
hoogvast staal en een innovatieve giettechnologie,
hebben wij de dikte van de Ateca gereduceerd,
zonder zijn prestaties in het gedrang te brengen.

Akoestiek
De SEAT Ateca voldoet aan nieuwe,
striktere geluidsnormen dankzij
verbeteringen aan het uitlaatsysteem
en het akoestisch pakket.

Luchtkwaliteit
Wanneer de buitenluchtkwaliteit afneemt,
sluit het Pure Air-systeem van je Ateca de
buitenluchttoevoer tijdelijk af om schadelijke
stoffen buiten te houden.

Autozetels
De zetels van de SEAT Ateca zijn zo
ontworpen en vervaardigd dat ze minder
wegen. Zijn voorzetels wegen slechts 4,5 kg.

Motoren

Verlichting
Het gebruik van full-ledkoplampen en
leddagrijlichten in de SEAT Ateca verlaagt het
stroomverbruik aanzienlijk en verhoogt de
levensduur van je koplampen.

Door gebruik te maken van een modulair
configuratiesysteem om het aantal
onderdelen en assemblages te beperken, zijn
de motoren van de Ateca tot 30% lichter, wat
bijdraagt aan een verhoging van de
efficiëntie en een verlaging van het
brandstofverbruik. Er werden ook akoestische
verbeteringen aangebracht aan al onze
motoren om de geluidsoverlast op de weg te
beperken.

Banden

Lichtmetalen velgen

Een lage rolweerstand zorgt voor minder
energieverlies om de brandstofefficiëntie te
verhogen, en een bandenspanningscontrolesysteem (Tyre-Pressure Monitoring
System, TPMS) detecteert spanningsverlies,
om zowel het verbruik als de bandenslijtage
te beperken.

De lichtmetalen velgen van de SEAT
Ateca werden ontworpen aan zware
vermoeidheids- en spanningsproeven
om ervoor te zorgen dat ze beter
presteren en langer meegaan. De
legeringen werden zo licht mogelijk
gehouden.

Milieudoelstellingen van SEATs technische ontwikkeling
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Bescherming van het klimaat.  

Behoud van natuurlijke grondstoffen.  

Bescherming van de volksgezondheid.

SEAT voert een beleid van permanente productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan specificaties, kleuren en prijzen.
De informatie in deze brochure wordt dan ook louter verstrekt bij wijze van richtsnoer. Hoewel SEAT alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de specificaties accuraat zijn op het ogenblik van
publicatie dien je je steeds tot je erkende SEAT-verdeler te wenden voor de meest recente informatie. Wegens de beperkingen van het drukproces is het mogelijk dat de in deze brochure weergegeven
kleuren en materialen lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren en materialen. Dit voertuig en al zijn onderdelen, evenals de originele reserveonderdelen, werden ontworpen in overeenstemming met
de wettelijke voorschriften inzake de preventie en minimalisering van de impact op het milieu, door middel van gerecycleerde/recycleerbare materialen, en maatregelen om te komen tot een
geschikte recyclage ter vrijwaring en verbetering van de kwaliteit van het milieu.
09/2019. Gedrukt in België.

